
WITAJCIE „GWIAZDKI” 

UCZYMY SIĘ DALEJ ZDALNIE-POZDRAWIAM!!!!!!!! 

 

4 maj-8 maj 2020 rok 

Temat kompleksowy: „MOJA MIEJSCOWOŚĆ-MÓJ REGION” 

 

 

 

 KRÓTKA HISTORIA KOŚCIOŁA W BRZOSTKU 

MAMO PRZECZYTAJ MI!!!!!!! 

  

W dokumentach historycznych, pierwszą wzmiankę o Brzostku znajdujemy 

w dokumentach legata Idziego z lat 1125-1126, jako przynależącym do klasztoru Benedyktynów z 

Tyńca z siedzibą w Kleciach. 

W Kleciach był kościół p.w. św. Leonarda Opata z jego obrazem w wielkim ołtarzu. 

Obraz ten ściągał liczne pielgrzymki wiernych, także ościennych krajów. Pielgrzymi otrzymywali tu 

różne łaski, o czym wspomina ks. 

Jan Długosz. Oprócz kościoła w 

Kleciach był także kościół w 

Brzostku.  

Wzmianka o nim pochodzi z 1367 

r. Za czasów ks. Jana Długosza 

obydwa kościoły były pod 

zarządem proboszcza w Brzostku 

a kościół w Kleciach stał się 

filialnym. 

W wyniku rozbiorów Brzostek 

znalazł się w granicach Austrii, a 

parafia włączona została do 

Diecezji Przemyskiej, dotąd 

należała do diecezji Krakowskiej. 

 W tym też czasie skasowano 

klasztor benedyktynów w Kleciach, a kościół w 1829 r. przeniesiono do Sieklówki (w 1992 r. 

spłonął). Na miejscu przeniesionego kościoła wybudowano w 1890 r. neogotycką kaplicę. 

W Brzostku zaś na miejscu starego kościoła wybudowano nowy kościół, w stylu klasycystycznym, 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, 

 konsekrowany w 1826 r. Z kościoła w Kleciach, przeniesiono do nowego kościoła w Brzostku 

renesansowy Ołtarz św. Leonarda i chrzcielnicę. 

Obecny kościół parafialny, podczas drugiej wojny światowej, został poważnie uszkodzony. Pocisk 

zniszczył wieżę, a powstały pożar strawił dach kościoła, organy i wyposażenie. Ołtarze jednak 

ocalały. Po wojnie kościół odbudowano i odrestaurowano. Pod koniec XX wieku kościół ponownie 

odrestaurowano, dobudowano boczne nawy, położono nową polichromię, przeprowadzono 

renowację Ołtarza św. Leonarda. 

W latach 1995-97 w Bukowej wybudowano kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego. Bp 

Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, dokonał jego poświecenia w dniu 06.08.1997 r. 

  

  

  

  

  



 
Kościół parafialny (lata międzywojenne) 

  

  

Obecnie wyglądający Kościół Parafialny w Brzostku 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.3 str.50 i 51” 

 

  



„To tu"- utrwalamy słowa i melodię tej piosenki!!!! 

(słowa i muzyka Krystyna Gowik) 

 

1. Wokół mnie jest cały wielki świat. 

Tyle miast i wiosek, że nie zliczę. 

Domy duże, domy małe, 

różnych ludzi tłum. 

A ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 
  

Ref.: Tu jest mój dom, tu dom swój mam. 

I kocham go, i dobrze znam. 

Sąsiadka macha ręką w moją stronę. 

Znajomy pies przyjaźnie macha strzępiastym ogonem. 

 Firanka w oknie, a z okna zapach ciasta. 

Wszędzie jest podobnie, czy jesteś ze wsi, czy też z miasta. 
  

2. W moim świecie dobry każdy czas. 

Tu znajome kąty i zapachy. 

Tu mam skarby i zabawki, krzesło, talerz, stół. 

 Bo ja mieszkam właśnie tu, właśnie tu! 
  

Ref.: Tu jest mój dom… 
  

3. Może ktoś pałace chciałby mieć, 

a ja kocham mój rodzinny domek. 

Latem burze, zimą sanki, wiosną zapach bzu. 

Ja chcę mieszkać zawsze tu, zawsze tu! 
  

Ref.: Tu jest mój dom… 
  

  

 

Praca z książka „Olek i Ada cz.3 str. 8 i 9” 

• utrwalamy nazwy miesięcy, 

• powiedzcie z czym kojarzą Wam się poszczególne miesiące, 

• rysujcie po śladzie. 

 

 

 Powiał wietrzyk – ćwiczenie oddechowe. 

 Dzieci powtarzają prezentowany  tekst B. Formy za Rodzicami!!!!! 

Psotny wietrzyk wpadł do sali. 

Śpiewamy tekst na dowolnej linii melodycznej 

Szu, szu, szu, sza, sza, sza. dzieci recytują, 

Zdmuchnął z biurka pracę Ali, 

Śpiewamy tekst na dowolnej linii melodycznej, 



 fru, fru, fru, fra, fra, fra. dzieci recytują, 

Wszystkie książki poprzewracał, tralala, tralala, dzieci, taka to już jego praca, 

N., bla, bla, bla, bla, bla, bla. dzieci, 

Zdmuchnął obrus, trzasnął drzwiami, 

Śpiewamy tekst na dowolnej linii melodycznej, 

bum, bum, bum, bum, bum, bum, dzieci, i już nie ma wiatru z nami, 

Śpiewamy tekst na dowolnej linii melodycznej, rum, rum, rum, rum, rum, rum. dzieci. 

Po zakończeniu dzieci wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami. 

Zabawy na świeżym powietrzu-mamo pobaw się ze mną!!!!! 

Zabawa ruchowa z zastosowaniem piosenki Jawor, jawor (melodia popularna). Przed 

zabawą  wyjaśniamy pojęcie starosta. Następnie zaprasza dzieci do zabawy. Dzieci stają w kole. 

Dwoje z nich tworzy most – stają w parze, łączą dłonie i unoszą ręce wysoko nad głowami. 

Pozostałe dzieci, idąc po kole, przechodzą pod mostem i wspólnie śpiewają piosenkę: Jawor, jawor, 

jaworowi ludzie. – Co wy tam robicie? – Budujemy mosty dla pana starosty. Wszystkie dzieci 

przepuszczamy, tylko jedno zostawiamy. Podczas ostatnich słów dzieci tworzące most opuszczają 

ręce i zatrzymują przechodzące akurat dziecko. Złapane dziecko odchodzi na bok, ale dalej 

uczestniczy w zabawie: śpiewa piosenkę i wyklaskuje rytm. Ostatnie dziecko, które nie zostało 

zatrzymane, wygrywa i otrzymuje brawa. 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.3 str. 22 i 23” 

• podzielcie nazwy zwierząt na sylaby, 

• porównajcie liczbę zwierząt przy karmnikach i przy paśnikach, 

• rysujcie po śladzie. 

 

Porozmawiajcie ze swoimi Dziadkami przez telefon na temat: 

„Historia i kultura naszej miejscowości (naszego regionu)”. 

 

Praca z książką „Olek i Ada cz.3 str.32 i 33” 

• przeczytaj z rodzicami imiona dziadków umieszczone w ramce i odszukaj je w tabeli, 

• narysujcie serca wg wzoru. 

 

W wolnej chwili poproście Rodziców o przeczytanie wiersza 

 „Oto babcia i oto dziadek” 

• zadzwońcie do swoich Dziadków powiedzcie im, coś miłego, 

• gdy czas pandemii minie to się spotkacie i przytulicie, uściskacie!!!! 

  



 

Małe miasteczko- 

poczytajcie z rodzicami!!!!! 

Autor: M. Strękowska-Zaremba 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

Schodów ruchomych ni zoo, 

Lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

Które śpiewają wesoło. 

Dokoła rynku stoi rząd domów 

W siedmiu kolorach tęczy; 

Ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 

Czasami pszczoła zabrzęczy. 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 

Na niebie świeci słoneczko, 

Wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

Dbają o swoje miasteczko. 

ZADANIE DO WYKONANIA: 

• proszę narysujcie (wykonajcie pracę) na temat: „W moim miasteczku podoba mi się....”: 

• wykorzystajcie kredki, mazaki i inne materiały plastyczne, gdy się spotkamy w przedszkolu 

to mi pokażecie. 

 

POZDRAWIAM WAS WSZYSTKICH ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA!!!!!! 

 Zestawy ćwiczeń dla dzieci 

proszę poruszajmy się ze swoimi dziećmi!!!!! 

Zestaw # 1 

1. Podskoki obunóż jak małe piłeczki. Tempo: wolno wolno wolno, szybko szybko szybko, 

wolno wolno wolno, szybko szybko szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko szybko 

2. W klęku podparty wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie „plecy zapadnięte 

(wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń) 

3. Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono próbuje chodzić na 

rękach do przodu, do tyłu, zmieniać kierunek. (+/- do przejścia 15 metrów) 

4. Marsz na czworaka w podporze przodem. (+/- do przejścia 20 metrów w różnych 

kierunkach) 

5. Szybki sprint w miejscu. 

Ćwiczenie uspokajające 

Marsz w wolnym tempie (możemy podać tempo na instrumencie: bębenku, tamburynie, 

cymbałkach, garnku, łyżkach, marakasach itd.). 

Zestaw # 2 

1. Klęk podparty, wykonujemy ruch do tyłu, opierając pośladki o stopy, równocześnie 

chowamy głowę między ramiona. Powracamy do klęku podpartego. (+/- 10 ruchów) 



2. Małe żabki: skaczemy do przodu obunóż z głębokiego przysiadu (10 żabich skoków). 

3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych “Kto silniejszy”. Siadamy naprzeciwko dziecka: siad 

skrzyżny. Podajemy sobie ręce. Kolana dotykają Przeciągamy się raz w jedną, raz w drugą 

stronę. 

4. Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: podrzucamy i chwytamy, ale po 

każdym podrzucie robimy obrót: raz w lewo, raz w prawo 

5. Siadamy. Na ustalony znak jak najszybciej podrywamy się z podłogi i klaszczemy. 

 

Zestaw # 3 

1. Dzieci stoją w rozkroku, ramiona uniesione w górę. Poruszają ramionami kołysząc się na 

boki. Na hasło „bardzo silny wiatr” zataczamy koło od góry do skłonu pogłębionego. 

2. Stajemy przodem do ściany. Odpychamy się i klaszczemy przed sobą. (12 powtórzeń). 

3. Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: podrzucamy i chwytamy, ale po 

każdym podrzucie robimy przysiad, łapiemy. 

4. Biegamy w tempie przez nas podanym np. na bębenku. Na hasło “Lis”  zajączki chowają się, 

czyli: przysiad podparty, głowa nisko opuszczona. 

5. Zamieniamy się w małe “Wróbelki” i podskakujemy (drobnymi podskokami) obunóż w 

miejscu i do przodu i do tyłu. 

Ćwiczenie uspokajające 

„Opadające liście”. W pozycji stojącej chwytamy stopą leżącą na podłodze chustę (serwetkę, 

chusteczkę), podrzucamy ją do góry i obserwujemy jej ruch podczas opadania, po czym 

odtwarzamy ten ruch własnym ciałem. Powtarzamy 3x. 

Zestaw # 4 

1. Leżymy przodem (na brzuchu) uginamy nogi w kolanach, chwytamy dłońmi za stopy, 

unosimy tułów i wykonujemy kołyskę. (7 razy do przodu i 7 do tyłu) 

2. Kręcimy skakanką (na takiej długości na jaką pozwalają nam domowe warunki) a dziecko 

próbuje ją przeskoczyć. W miarę nabywanej wprawy – kręcimy coraz szybciej. 

3. Małe kaczuszki – robimy przysiad, chwytamy się za kostki, nogi są w delikatnym rozkroku 

– maszerujemy do przodu, unosząc raz lewą raz prawą nogę. (dystans to około 10 metrów) 

4. Biegamy w różnych kierunkach w tempie podanym przez nas na dowolnym instrumencie. 

Na sygnał, czyli np. mocne uderzenie w instrument, zatrzymujemy się i wykonujemy 

okrężne ruchy ramionami, tzw. skrzydła wiatraka. 

5. Leżymy bokiem, podpieramy na jednej ręce i obchodzimy nogami po obwodzie koła (jedno 

koło w jedną stronę, następnie zmieniamy rękę i zataczamy koło w drugą stronę). 

POWODZENIA!!!!!!!! 


